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Geachte Raad, 

Via deze brief berichten wij u dat het college van B&W in haar vergadering van 27 oktober 2020 

heeft besloten om de statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen door Gedeputeerde Staten 

te ondersteunen. Het college stemt in met het indienen van de statusaanvraag en zal deze op 9 

december 2020 mede ondertekenen. Met de status van Nationaal Park worden de bijzondere 

groene kwaliteiten van Wassenaar als onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen beter 

verankerd en versterkt, wordt de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Wassenaar voor 

inwoners, bezoekers en ondernemers vergroot, neemt de trots en het ambassadeurschap toe en 

wordt de concurrentiekracht van Wassenaar vergroot. Door samen te werken aan Global Goals 

dragen we eveneens bij aan de doelstellingen van een duurzaam en toekomstbestendig Wassenaar 

2030.  

Sterk merk met internationale allure 

Eind 2014 is een Amendement aangenomen in de Tweede Kamer om samen met belanghebbenden 

een sterk merk te ontwikkelingen voor de Nationale Parken met internationale allure en 

bijbehorende standaard. Initiatiefnemers konden een plan (zogenaamd bidbook) indienen voor een 

natuurgebied dat kon uitgroeien tot Nationaal Park van internationale allure. Op 30 augustus 2016 

heeft het toenmalige college van B&W van Wassenaar besloten het bid voor een Nationaal Park te 

ondersteunen als mede-indiener. Eind 2016 koos het Nederlandse publiek de Hollandse Duinen, het 

gebied tussen Hoek van Holland en Hillegom, als een van de mooiste natuurgebieden van 

Nederland. Onder aanvoering van Dunea sloten veertig partners waaronder Wassenaar zich bij het 

initiatief aan. Er werd een proces gestart voor een definitieve aanvraag tot Nationaal Park ‘Nieuwe 

Stijl’ als samenhangend geheel van rijke natuur, bijzonder landschap, cultuurhistorie, steden en 

bedrijvigheid.  
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Statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen 

Dit proces heeft geresulteerd in de statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen welke u in de 

bijlage treft. In de statusaanvraag en de onderliggende documenten is een koers en een ambitie 

voor de samenwerking geformuleerd met als uitgangspunt de versterking van natuur-, erfgoed, 

water-, landschaps- en recreatieve waarden van het gebied, waarin ook wonen, werken en 

duurzame energieproductie een plaats heeft. In november neemt Gedeputeerde Staten van de 

provincie Zuid-Holland officieel het besluit voor het indienen van de aanvraag. Het indienen van de 

statusaanvraag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat gepland op 9 

december 2020.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


